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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan penduduk Indonesia yang pesat menyebabkan Indonesia 

memiliki masalah-masalah yang rumit, salah satunya adalah kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan masalah yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya serta terbatasnya akses kegiatan sosial 

ekonomi sehingga masyarakat tertinggal jauh dari masyarakat lain yang 

memiliki kemampuan atau potensi lebih tinggi. Kemiskinan akan menjadi 

salah satu penghambat pembangunan Indonesia. 

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat, sesuai dengan tujuan 

negara Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan umum dapat 

ditingkatkan apabila angka kemiskinan dapat dikurangi sehingga untuk 

meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya 

penanggulangan kemiskinan. (Undang-Undang Dasar 1945) 
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Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) angka kemiskinan di Indonesia 

pada tahun 2018 semester 1 (Maret) mencapai 25,94 juta atau 9,82%, 

sedangkan pada semester 2 (September) mencapai 25,67 juta atau 9,66% dari 

total penduduk Indonesia. Walaupun semester 2 (September) lebih rendah 

tetapi terlihat penurunannya sangat kecil (BPS, 2018). 

Masalah kemiskinan yang masih menghantui Indonesia menuntut 

pemerintah untuk melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi masalah 

kemiskinan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah memberikan 

peluang kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pemberian bantuan 

kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang disebut dengan Bantuan 

Sosial. Bantuan Sosial atau yang sering disebut dengan Bansos ini berupa 

bantuan tunai maupun bantuan material. Bansos tersebut seperti dana BOS 

(Bantuan Operasional Sekolah), Rastra (Beras Sejahtera), PKH (Program 

Keluarga Harapan), dan lain-lain. 

Salah satu Bantuan Sosial yang saat ini sedang dikembangkan 

pemerintah adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan 

atau PKH sudah ada sejak tahun 2007 di masa kepemimpinan Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY), hingga saat ini PKH terus dikembangkan oleh 

pemerintah agar dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia. PKH 

dikembangkan dengan tujuan agar pelaksaan PKH dapat berjalan dengan 

baik. Pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan baik apabila program tersebut 

mempunyai landasan hukum yang mengaturnya sehingga pelaksanaan PKH 
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dapat berjalan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Kebijakan ini 

memuat tentang tata aturan bagaimana seharusnya PKH dilaksanakan agar 

program ini bisa berhasil sehingga dapat mengurangi kemiskinan.   

Program Keluarga Harapan atau disingkat PKH dalam Peraturan Menteri 

Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (1) adalah:  

“Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah 

program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau 

seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program 

penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi 

Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat 

PKH.” 

 

Pengertian Program Keluarga Harapan dalam Peraturan tersebut 

mengandung arti bahwa Program Keluarga Harapan merupakan program dari 

pemerintah yang ditujukan bagi keluarga miskin dengan syarat tertentu. 

Tentunya dengan adanya syarat dalam pemberian bantuan, Program Keluarga 

Harapan ini mempunyai sasaran khusus dalam pelaksanaannya. 

Sasaran PKH termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 3 yaitu: 

“Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang 

miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program 

penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, 

pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial” 
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Pasal tersebut menjelaskan bahwa Bantuan Sosial PKH diberikan kepada 

masyarakat miskin yang mempunyai komponen kesehatan, pendidikan dan 

kesejahteraan sosial yang tentunya telah terdaftar dalam data terpadu 

penanganan fakir miskin. Setiap komponen memiliki kriteria. Kriteria 

komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) 

sampai dengan 6 (enam) tahun. Kriteria komponen pendidikan meliputi anak 

sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah 

pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah 

atas/madrasah aliyah atau sederajat, dan anak usia 6 (enam) tahun sampai 

dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan 

wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sedangkan kriteria kesejahteraan sosial 

meliputi lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang 

disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. 

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses 

bagi keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk menggunakan 

fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang berada di 

sekitar daerah mereka. Manfaat PKH juga mencakup lanjut usia dan 

penyandang disabilitas dengan mempertahankan tingkat kesejahteraan 

sosialnya. Masyarakat penerima bantuan sosial PKH atau yang sering disebut 

KPM (Keluarga Penerima Manfaat) harus memenuhi kriteria komponen 

kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial untuk mendapatkan 

bantuan sosial PKH. Masyarakat miskin yang tidak memiliki komponen 
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kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial tidak bisa menerima 

bantuan tersebut. 

Menurut pendamping sosial, pelaksanaan PKH di Indonesia telah 

berlangsung selama kurang lebih 12 tahun, namun dalam pelaksaannya masih 

mengalami berbagai permasalahan. Masalah-masalah tersebut antara lain 

penyaluran bantuan sosial PKH yang belum tepat sasaran, bantuan belum 

digunakan dengan semestinya, KPM tidak memenuhi kewajibannya, dan 

KPM sulit menerima sosialisasi yang diberikan oleh pendamping. 

Salah satu dari masalah-masalah yang dihadapi Indonesia dalam 

penerapan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 

juga dirasakan di Desa Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten 

Wonogiri. Masalah tersebut adalah KPM tidak memenuhi kewajibannya 

sebagai penerima bantuan PKH sesuai pada data tabel 1.1. KPM yang belum 

memenuhi kewajiban adalah KPM bidang pendidikan. Hal ini menyimpang 

dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 

7 huruf b tentang kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang 

pendidikan. Pasal 7 huruf b berbunyi, Keluarga Penerima Manfaat PKH 

berkewajiban untuk : 

 “mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling 

sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif 

bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun” 

 

Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan di Desa 

Gambiranom belum memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. 
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Anak-anak tersebut seringkali bolos sekolah sehingga tingkat kehadiran tidak 

mencapai 85% dari total hari belajar efektif.  

Dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan kroscek data hasil 

verifikasi komitmen tahun 2018 pendamping PKH Kecamatan Baturetno, 

menerangkan hasil verifikasi kesehatan dan pendidikan dengan rincian 

sebagai berikut:  

Tabel 1.1 

Hasil Verifikasi Kesehatan dan Pendidikan 

PKH Kecamatan Baturetno 

Tahun 2018 

 

Tahun 

Jumlah Rekap Verifikasi 

Verifikasi Kesehatan Verifikasi Pendidikan 

Komitmen 

Non 

Komitmen 

Komitmen 

Non 

Komitmen 

2018 248 0 1852 35 

Presentase 

(%) 

 0  1,9% 

TOTAL 248 1887 

Sumber: Data Pendamping Kecamatan Baturetno, 2018 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa masih adanya anak sekolah dari Keluarga 

Penerima Manfaat PKH yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai bagian 

dari komponen pendidikan, yaitu dengan tingkat kehadiran 85% dari hari 

belajar efektif. Terlihat bahwa dari 1852 (seribu delapan ratus lima puluh 

dua) anak sekolah Keluarga Penerima Manfaat yang belum memenuhi 
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kewajiban atau dengan kata lain non komitmen sebanyak 35 (tiga puluh lima) 

atau 1,9%. Sebaliknya, dalam tabel di atas menunjukkan bahwa Keluarga 

Penerima Manfaat bidang kesehatan telah memenuhi kewajibannya.   

35 (tiga puluh lima) siswa yang tidak memenuhi kewajiban tersebut 

terbagi di beberapa desa di Kecamatan Baturetno. Berikut ini rincian 

komponen non komitmen bidang pendidikan per desa di Kecamatan 

Baturetno : 

Tabel 1.2 

Rincian Komponen Non Komitmen Bidang Pendidikan 

PKH Kecamatan Baturetno 

Tahun 2018 

 

No Nama Desa 

Jumlah Peserta Non 

Komitmen Bidang 

Pendidikan 

Presentase  

(%) 

1 Glesungrejo  1 2,86% 

2 Gambiranom  11 31,43% 

3 Balepanjang  2 5,71% 

4 Watuagung  3 8,57% 

5 Baturetno  7 20,00% 

6 Belikurip  1 2,86% 

7 Temon   3  8,57% 

8 Saradan  3 8,57% 

9 Talunombo  2 5,71% 

10 Sendangrejo  1 2,86% 

11 Boto  1 2,86% 

12 Kedungombo  0 0,00% 

13 Setrorejo  0 0,00% 

 TOTAL 35 100,00% 

Sumber: Data Pendamping Kecamatan Baturetno, 2018 
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Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang 

pendidikan yang tidak memenuhi kewajibannya yang terbanyak adalah Desa 

Gambiranom yaitu sebesar 31,43%. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 pasal 7 

huruf b. Oleh karena itu, peneliti mengambil lokus di Desa Gambiranom, 

Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. 

Latar belakang tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Sosial 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Progam Keluarga Harapan 

khususnya bidang pendidikan belum diimplementasikan dengan baik. 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah anak-anak sekolah penerima 

bantuan PKH tidak memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain 

membolos. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk 

mengambil judul: 

“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM 

KELUARGA HARAPAN DI DESA GAMBIRANOM KECAMATAN 

BATURETNO KABUPATEN WONOGIRI (Kajian Pasal 7 Huruf b 

Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH Bidang Pendidikan)” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Desa 

Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri (Kajian pasal 7 
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huruf b yaitu kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang 

pendidikan)? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Keluarga 

Harapan di Desa Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten 

Wonogiri (Kajian pasal 7 huruf b yaitu kewajiban Keluarga Penerima 

Manfaat PKH bidang pendidikan)? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka penelitian 

ini bertujuan: 

1. Menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan di Desa 

Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri (Kajian pasal 

7 huruf b, yaitu kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang 

pendidikan). 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dalam 

implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Gambiranom, 

Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri (Kajian pasal 7 huruf b, 

yaitu kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, 

pengetahuan, dan berguna bagi pengembangan Departemen Administrasi 

Publik dalam lingkup perguruan tinggi. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya yang sejenis. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

Sebagai rekomendasi bagi peneliti dan pemerintah dalam rangka 

pemecahan masalah sosial, khususnya masalah-masalah dalam Program 

Keluarga Harapan. 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian tentang Progam Keluaga Harapan yang 

sebelumnya telah dilakukan. Salah satunya berjudul Implementasi Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten 

Blitar yang dilakukan oleh Antriya Eka Suwinta dan Indah Prabawati dari 

Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, UNESA pada tahun 2016. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus dari 

penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan 

(PKH) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah bahwa implementasi PKH di Desa Maron 

Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar masih ditemui kendala antara lain 

kurang sadarnya peserta PKH terhadap inti sari PKH yang menyebabkan 

peserta PKH tidak menyadari pentingnya mengakses fasilitas kesehatan dan 

pendidikan bagi kehidupan sehingga tujuan PKH dalam jangka pendek belum 

bisa. 

Penelitian yang kedua adalah tentang Implementasi Program Keluarga 

Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin yang 

dilakukan oleh Yudid B.S. Tlonaen, Willy Tri Hardianto, dan Carmia 

Diahloka. Program Studi Administrasi Negara, Fisip, Universitas Tribuwana 
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Tunggadewi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan 

(PKH) di kecamatan Lowokwaru ditujukan kepada masyarakat miskin 

khususnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan 

bantuan tersebut bersifat khusus, berupa data masyarakat sesuai dengan 

kehidupan sehari-hari. Adapun upaya yang dilakukan pendamping PKH di 

Kecamatan Lowokwaru adalah sebagai berikut : melakukan pemutakhiran 

data peserta PKH secara berkala, melakukan pertemuan bulanan secara rutin 

dengan kelompok peserta PKH, dan mengadakan pertemuan pengembangan 

program dengan penyedia layanan.  

Penelitian yang ketiga adalah tentang Implementasi Program Keluarga 

Harapan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang dilakukan oleh Clara 

Dheby, Abdul Kadir Adys, dan Muhammad Idris Program Studi Ilmu 

Administrasi Negara, Unismuh Makassar. Peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Fokus dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Keluarga 

Harapan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa PKH bidang kesehatan di Kecamatan Tamalate telah 

melaksanakan dengan baik layanan keuangan digital dan penyediaan fasilitas 

kesehatan. PKH bidang pendidikan di Kecamatan Tamalate belum 

memaksimalkan Pengentasan anak buta huruf dan penyediaan rumah singgah. 
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Penelitian keempat adalah penelitian tentang Implementasi Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi yang 

dilakukan oleh La Ode Muhammad Elwan, Universitas Halu Oleo Sulawesi 

Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah mendeskripsikan 

implementasi PKH, menemukan faktor pendukung dan penghambat dan upaya 

mengatasinya di Kecamatan Binongko. Hasil penelitian menunjukkan 

implementasi PKH di Kecamatan Binongko banyak mengalami kendala dan 

belum diimplementasikan dengan baik. Sosialisasi belum menyeluruh, 

sehingga kurang mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Pendataan 

peserta penerima PKH belum menyeluruh, masih banyak yang belum 

mendapatkan PKH.  

Penelitian yang lain adalah tentang Implementasi Program Keluarga 

Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

(Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban) yang dilakukan 

oleh Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo Jurusan 

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 

Malang. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana 

implementasi dan dampak PKH dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Hasil dari 

penelitian ini bahwa implementasi PKH di Desa Beji sudah baik, terbukti dari 

peserta PKH yang memenuhi komitmennya. Adanya bantuan PKH kondisi 
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sosial ekonomi RTSM khususnya di Desa Beji semakin meningkat. Setiap 

tahunnya penerima PKH mengalami penurunan.  

Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu 

 

No Judul  Nama 

Penulis/ 

Tahun 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

Penelitian Ini 

Dengan 

Penelitian Saya 

1 Implementa

si Program 

Keluarga 

Harapan 

(PKH) di 

Desa Maron 

Kecamatan 

Kademanga

n Kabupaten 

Blitar 

Antriya Eka 

Suwinta dan 

Indah 

Prabawati/ 

2016 

Dalam 

penelitian 

ini, peneliti 

menggunak

an metode 

kualitatif 

deskriptif. 

Hasil dari penelitian 

tersebut adalah bahwa 

implementasi PKH di 

Desa Maron 

Kecamatan 

Kademangan 

Kabupaten Blitar masih 

ditemui kendala antara 

lain kurang sadarnya 

peserta PKH terhadap 

inti sari PKH yang 

menyebabkan peserta 

PKH tidak menyadari 

pentingnya mengakses 

fasilitas kesehatan dan 

pendidikan bagi 

kehidupan sehingga 

tujuan PKH dalam 

jangka pendek belum 

bisa. 

Fokus dan lokus  
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1 2 3 4 5 6 

2 Implementa

si Program 

Keluarga 

Harapan 

(PKH) 

untuk 

Meningkatk

an 

Kesejahtera

an 

Masyarakat 

Miskin 

Yudid B.S. 

Tlonaen, 

Willy Tri 

Hardianto, 

dan Carmia 

Diahloka/20

14 

Peneliti 

menggunak

an metode 

penelitian 

kualitatif 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

implementasi Program 

Keluarga Harapan 

(PKH) di kecamatan 

Lowokwaru ditujukan 

kepada masyarakat 

miskin khususnya di 

bidang pendidikan dan 

kesejahteraan 

masyarakat. 

Penerimaan bantuan 

tersebut bersifat 

khusus, berupa data 

masyarakat sesuai 

dengan kehidupan 

sehari-hari. Adapun 

upaya yang dilakukan 

pendamping PKH di 

Kecamatan Lowokwaru 

adalah sebagai berikut : 

melakukan 

Fokus dan lokus 
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pemutakhiran data 

peserta PKH secara 

berkala, melakukan 

pertemuan bulanan 

secara rutin dengan 

kelompok peserta PKH, 

dan mengadakan 

pertemuan 

pengembangan 

program dengan 

penyedia layanan.  
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1 2 3 4 5 6 

3 Implementa

si Program 

Keluarga 

Harapan 

(PKH) di 

Kecamatan 

Binongko 

Kabupaten 

Wakatobi 

Clara 

Dheby, 

Abdul 

Kadir Adys, 

dan 

Muhammad 

Idris/2017 

Peneliti 

menggunak

an metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan tipe 

penelitian 

fenomenolo

gi 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

PKH bidang kesehatan 

di Kecamatan Tamalate 

telah melaksanakan 

dengan baik layanan 

keuangan digital dan 

penyediaan fasilitas 

kesehatan. PKH bidang 

pendidikan di 

Kecamatan Tamalate 

belum memaksimalkan 

Pengentasan anak buta 

huruf dan penyediaan 

rumah singgah. 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus dan lokus 
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1 2 3 4 5 6 

4 Implementa

si Program 

Keluarga 

Harapan 

(PKH) di 

Kecamatan 

Binongko 

Kabupaten 

Wakatobi 

La Ode 

Muhammad 

Elwan/2018 

Penelitian 

ini 

menggunak

an metode 

penelitian 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

implementasi PKH di 

Kecamatan Binongko 

banyak mengalami 

kendala dan belum 

diimplementasikan 

dengan baik. 

Sosialisasi belum 

menyeluruh, sehingga 

kurang mendapat 

dukungan dari pihak-

pihak terkait. 

Pendataan peserta 

penerima PKH belum 

menyeluruh, masih 

banyak yang belum 

mendapatkan PKH.  

 

 

 

 

Fokus dan lokus 
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1 2 3 4 5 6 

5 Implementa

si Program 

Keluarga 

Harapan 

(PKH) 

Dalam 

Upaya 

Meningkatk

an 

Kesejahtera

an 

Masyarakat 

(Studi pada 

Desa Beji 

Kecamatan 

Jenu 

Kabupaten 

Tuban) 

Dyah Ayu 

Virgoreta, 

Ratih Nur 

Pratiwi, dan 

Suwondo 

Peneliti 

menggunak

an metode 

penelitian 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini 

bahwa implementasi 

PKH di Desa Beji 

sudah baik, terbukti 

dari peserta PKH yang 

memenuhi 

komitmennya. Adanya 

bantuan PKH kondisi 

sosial ekonomi RTSM 

khususnya di Desa Beji 

semakin meningkat. 

Setiap tahunnya 

penerima PKH 

mengalami penurunan.  

 

Fokus dan lokus 

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini mempunyai kesamaan, 

yaitu penelitian tentang Program Keluarga Harapan. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adalah fokus dari penelitian ini pada bidang 

pendidikan dengan kajian kewajiban Keluarga Penerima dalam Program Keluarga 

Harapan dan penelitian ini dilakukan di lokus yang berbeda dari penelitian 

terdahulu, yaitu di Desa Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten 

Wonogiri. 
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1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.6.1 Administrasi Publik 

Administrasi Publik menurut Pfiffner dan Presthus (dalam Syafiie, 

2010:23) antara lain sebagai berikut: 

a. Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah 

yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. 

b. Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha 

perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. 

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2010:25), administrasi 

publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan 

peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Sementara itu, menurut 

Nigro bersaudara (dalam Syafiie, 2010:24), administrasi publik adalah: 

1. (Administrasi Publik) adalah suatu kerja sama kelompok dalam 

lingkungan pemerintahan. 

2. (Administrasi Publik) meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif 

legislative, dan yudikatif serta hubungan di antara mereka. 

3. (Administrasi Publik) mempunyai peranan penting dalam perumusan 

kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari 

proses politik. 

4. (Administrasi Publik) sangat erat berkaitan dengan berbagai macam 

kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan 

kepada masyarakat. 
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5. (Administrasi Publik) dalam beberapa hal berbeda dengan berbagai 

macam pengertian dengan administrasi perseorangan. 

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 

2013:7) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik 

diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, 

mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam 

kebijakan publik. 

Pengertian administrasi publik di atas, terdapat dua fokus, yaitu 

manajemen publik dan kebijakan publik. Pengertian kebijakan publik 

secara garis besar berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi 

membuat, melaksanakan, dan menilai apakah suatu kebijakan dapat 

berjalan dengan baik. 

1.6.2 Paradigma Administrasi Publik 

Miftah Thoha (2010 : 18-32) dalam bukunya yang berjudul “Ilmu 

Administrasi Publik Kontemporer” menjelaskan bahwa ada 5 paradigma 

administrasi publik, yaitu antara lain : 

Paradigma 1 

Paradigma dikotomi Politik Administrasi (1900 – 1926 

Penekanaan paradigma 1 ini adalah pada lokusnya, yaitu 

mempermasalahkan dimana seharusnya administrasi negara berada. Secara 

jelas, menurut  Goodnow dan pengikutnya, administrasi negara seharusnya 

berpusat pada birokrasi pemerintahan. Inisial legitimasi yang konseptual 
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mengenai lokus ini memberikan pusat pengertian atau definisi dari bidang 

administrasi. Selanjutnya dalam kaitannya dengan lokus paradigma 

pertama ini adalah timbulnya suatu persoalan diantara kalangan akademisi 

dan praktisi mengenai dikotomi politik-administrasi.  

Administrasi negara mulai mendapatkan legitmasi akaemis pada 

tahun 1920-an. Hasil dari paradigma pertama ini memperkuat paham 

perbedaan dari dikotomi politik administrasi. Paham perbedaan ini akan 

tampak jelas dengan cara menghubungkannya dengan suatu koresponden 

antara dikotomi nilai dan praktik.  

Paradigma 2 

Prinsip – prinsip Administrasi (1927 – 1937) 

Paradigma kedua ini, administrasi negara benar – benar mencapai 

puncak reputasinya. sekitar 1930-an, administrasi banyak mendapat 

sumbangan yang berharga dari bidang – bidang lainnya seperti industri dan 

pemerintahan. Sehingga dengan demikian, pengembangan pengetahuan 

manajemen memberikan pengaruh yang besar terhadap timbulnya prinsip 

– prinsip administrasi tersebut. Itulah sebabnya lokus dari paradigma ini 

mudah diketahui yaitu berada di esensi prinsip – prinsip tersebut. 

Prinsip – prinsip administrasi negara yang dimaksudkan tersebut 

ialah adanya suatu kenyataan bahwa administrasi negara bisa terjadi pada 

semua tatanan administrasi tanpa memperdulikan kebudayaan, fungsi, 

lingkungan, misi, atau kerangka institusi. Ia bisa diterapkan dan diikuti 

dibidang apapun tanpa terkecuali. Kenyataan ini memberikan penegasan 
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bahwa prinsip – prinsip administrasi tersebut bisa diterapkan dan dipakai 

oleh negara – negara yang berbeda kebudayaan, lingkungan, fungsi, misi, 

dan atau kerangka institusi.  

Paradigma 3 

Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950 – 1970) 

Paradigma ketiga ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan 

kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dengan politik. 

Akan tetapi, konsekuensi dari usaha ini ialah keharusan untuk 

merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dengan fokus 

keahliannya yang esensial. Walaupun usaha untuk kembali kepada ilmu 

politik sebagai identifikasi dari administrasi negara, akan tetapi sebaliknya 

ilmu politik mulai melupakannya. 

Paradigma 4 

Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970) 

Paradigma keempat ini waktunya bersamaan dengan paradigma 

ketiga. Timbulnya paradigma keempat ini, disebabkan karena sarjana – 

sarjana administrasi negara dianggap sebagai warga negara kelas dua dari 

ilmu politik.  Oleh karena itu muncullah jalan yang dipilih yaitu bahwa 

administrasi negara sebagai ilmu administrasi.  

Istilah ilmu administrasi dipergunakan dalam paradigma keempat ini 

untuk menunjukkan isi dan fokus pembicaraan. Dalam ilmu ini terdapat 

pula pembahasan – pembahasan mengenai teori organisasi dan ilmu 

manajemen.  
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Sebagai suatu paradigma, pada fase  ini ilmu administrasi hanya 

memberikan fokus, tetapi tidak pada lokusnya. Ia menawarkan teknik – 

teknik, dan bahkan sering kali teknik – teknik yang canggih memerlukan 

keahlian dan spesialisasi. 

Paradigma 5 

Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970) 

Administrasi negara mencapai suatu proses pembaruan yang valid. 

Pembaruan dalam tahap paradigma yang kelima ini yaitu lokus 

administrasi negara tidak semata – mata pada ilmu murni administrasi, 

melainkan pada teori organisasi. Selain itu, pertimbangan – pertimbangan 

untuk menggunakan teknik – teknik ilmu manajemen kedalam lingkungan 

pemerintahan menjadi perhatian pula dalam paradigma kelima ini. 

Aspek – aspek dalam perhatian ini dapat dianggap dalam banyak hal 

sebagai suatu mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi 

negara dengan lokusnya. sebagaimana yang terlihat dalam perkembangan 

paradigma ini, maka fokus administrasi negara adalah teori organisasi, 

praktik dalam analisis kebijakan publik, dan teknik – teknik administrasi 

dan manajemen yang sudah maju. Adapun lokus normatif dari administrasi 

negara digambarkan oleh paradigma ini adalah pada birokrasi 

pemerintahan dan pada persoalan – persalan masyarakat. 

Disisi lain, ada perkembangan paradigma administrasi, yaitu 

paradigma Old Public Administration (OPA), New Public Management 
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(NPM) dan New Public Service (NPS) (dalam Miftah Thoha, 2010 : 72-

84). 

1. Old Public Administration (OPA) 

Administrasi publik sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Woodrow Wilson (1887/1987) seorang mantan Presiden AS dan Guru 

Besar ilmu politik di Princeton University AS “melaksanakan 

konstitusi itu lebih sulit ketimbang membuatnya”. Selain itu, beliau 

juga menyataan bahwa bidang administrasi itu adalah sama dengan 

bidang bisnis. Oleh karena itu, Wilson memberikan saran agar 

pemerintah itu mempunyai struktur mengikuti model bisnisnya yakni 

mempunyai eksekutif otoritas, pengadilan, yang amat penting 

mempunyai struktur organisasi hierarki dan upaya untuk 

melaksanakan kegiatan mewujudkan tujuan itu dilaksanakan secara 

efisien. Tugas dari Old Publik Adminidtrationatau biasa disebut 

dengan OPA ini adalah melaksanakan kebijakan dan memberikan 

pelayanan yang dilakukan dengan netral, profesional dan lurus 

mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan.  

2. New Public Management (NPM) 

Tema pokok dalam New Public Management atau yang biasa 

disebut dengan NPM ini antarain bagaimana menggunakan 

mekanisme pasar dari terminologi di sektor publik, bahwa dalam 

melakukan hubungan antara instansi – instansi pemerintah dengan 
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pelanggannya (customer) dipahami sama dengan proses hubungan 

transaksi yang dilakukan di dunia pasar.   

Didalam konsep New Public Management semua pimpinan 

didorong untuk menemukan cara – cara baru dan inovatif untuk 

memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi dengan 

cara – cara melakukan semunya sampai jenis pekerjaan kecil 

sekaligus. Dengan demikian, kunci dari New Public Management  

adalah sangat menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam 

mengarahkan program – program publik.  

3. New Public Service (NPS) 

New Public Service merupakan paradogma penyempurna New 

Public Management. NPS ini berbeda dengan konsep NPM, yang 

mana NPS ini adalah konsep yang mnekankan berbagai elemen. 

Walaupun demikian, New Public Service mempunyai normatif model 

yang bisa dibedakan dengan konsep – konsep lainnya. Lahirnya 

konsep New Public Servic  ini tidak bisa dipisahkan dengan konsep – 

konsep yang sudah mendahuluinya. 

1.6.3 Kebijakan Publik 

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2015:2) 

adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. 

Menurut RC. Chandler dan JC. Plano (dalam Syafiie, 2010:105), yaitu 

kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-

sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Menurut 
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William N. Dunn (dalam Syafiie, 2010:106) bahwa kebijakan publik 

adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang 

dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang 

menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energy, 

kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, 

dan lain-lain. 

Tahapan-tahapan implementasi kebijakan publik (dalam  Winarno, 

2012:36-37) meliputi: 

a. Tahap Penyusunan Agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah 

pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi 

terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. 

b. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan 

untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan 

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan 

(policy alternatives/policy options) yang ada. 

c. Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, 

konsensus antara lembaga atau keputuan peradilan.  
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d. Implementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, 

jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, 

keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif 

pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan 

oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di 

tingkat bawah. 

e. Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah 

mampu memecahkan masalah. 

Secara singkat tahap-tahap kebijakan adalah seperti di bawah ini: 

Gambar 1.1 

Tahap-Tahap Kebijakan 

Penyusunan kebijakan 

 

Formulasi kebijakan 

 

Adopsi kebijakan 

 

Implementasi kebijakan 

 

Evaluasi kebijakan 

Sumber: Winarno, 2012: 36-37 
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Penulis mengambil tahap implementasi kebijakan dalam mengkaji 

Program Keluarga Harapan di Desa Gambiranom Kecamatan Baturetno 

Kabupaten Wonogiri.  

1.6.4 Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam 

proses kebijakan publik. Suatu program harus diimplementasikan agar 

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) berpendapat 

bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang 

ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan 

(benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). 

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012:149) 

membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah 

maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Berikut ini 

adalah beberapa model dalam implementasi kebijakan publik: 

a. Model Implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier  

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) (dalam 

Subarsono, 2013: 94-99), mengemukakan bahwa terdapat tiga 

kelompok variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

implementasi, yaitu karakteristik masalah; karakteristik 

kebijakan/undang-undang; dan variabel lingkungan kebijakan. 
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1) Karakteristik masalah: 

a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. 

Pada satu sisi terdapat masalah sosial secara teknis mudah 

dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum, namun 

pada sisi lain terdapat masalah sosial yang cenderung sulit 

dipecahkan, seperti kemiskinan. Oleh karena itu, sifat 

masalah tersebut yang akan mempengaruhi mudah tidaknya 

suatu program diimplementasikan. 

b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Artinya, suatu 

program akan cenderung mudah diimplementasikan apabila 

kelompok sasarannya adalah homogen, apabila kelompok 

sasarannya heterogen maka implementasi kebijakan akan 

cenderung sulit karena mereka memiliki tingkat pemahaman 

yang berbeda-beda. 

c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. 

Kebijakan/program akan mudah diimplementasikan apabila 

jumlah kelompok sasaran tidak terlalu besar. 

d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. 

Kebijakan/program yang bertujuan memberikan pengetahuan 

akan cenderung lebih mudah diimplementasikan daripada 

kebijakan/program yang bertujuan untuk merubah sikap serta 

perilaku suatu masyarakat. 
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2) Karakteristik kebijakan/undang-undang: 

a. Kejelasan isi kebijakan. semakin jelas dan rinci isi suatu 

kebijakan maka akan semakin mudah untuk 

diimplementasikan. 

b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis. 

Kebijakan yang memiliki dasar teoretis bersifat lebih mantap 

karena telah teruji. 

c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan 

tersebut. Sumberdaya keuangan menjadi faktor penting bagi 

setiap program sosial. 

d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar 

berbagai institusi pelaksana. Penyebab kegagalan program 

sering disebabkan karena kurangnya koordinasi vertikal dan 

horisontal antarinstansi yang terlibat. 

e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan 

pelaksana. 

f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. 

g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk 

berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang  

memberi peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat 

cenderung mendapat dukungan daripada kebijakan yang tidak 

melibatkan masyarakat. 

3) Variabel lingkungan kebijakan: 
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a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tingkat kemajuan 

teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik 

cenderung mudah menerima program pembaruan. Kemajuan 

teknologi juga akan membantu proses keberhasilan 

implementasi program. 

b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang 

bersifat memberikan insentif, umumnya mudah mendapat 

dukungan dari publik. 

c. Sikap kelompok pemilih (constituency groups). Kelompok 

pemilih dalam masyarakat dapat mempengaruhi 

implementasi kebijakan melalui cara-cara seperti: (1) 

melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat oleh 

badan pelaksana melalui berbagai komentar; (2) 

mempengaruhi badan pelaksana secara tidak langsung 

melalui kritik yang dipublikasikan. 

d. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan 

implementor. Komitmen para aparat pelaksana untuk 

merealisasikan tujuan yang telah termuat dalam kebijakan 

menjadi variabel paling penting. Aparat badan pelaksana 

harus memiliki ketrampilan dalam menentukan prioritas 

tujuan dan kemudian merealisasikan prioritas tujuan tersebut. 

Adapun model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dapat 

dilihat dalam bagan sebagai berikut : 
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Bagan 1.1 Model Implementasi Kebijakan – Daniel A. Mazmanian dan Paul 

A. Sabatier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul A, (1983: 22) (dalam 

Subarsono, 2013: 95) 

 

Mudah / tidaknya Masalah Dikendalikan 

1. Kesulitan  teknis 

2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 

3. Prosentase kelompok sasaran dibanding jumlah populasi 

4. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan 

Kemampuan Kebijaksanaan untuk 

Menstrukturkan Proses Implementasi 

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan 

2. Digunakannya teori kausal yang 

memadai 

3. Ketepatan alokasi sumber daya 

4. Keterpaduan hierarki dalam dan di 

antara lembaga pelaksana 

5. Aturan-aturan keputusan dari badan 

pelaksana 

6. Rekruitmen pejabat pelaksana 

7. Akses formal pihak luar 

Variabel diluar Kebijaksanaan yang 

Mempengaruhi Proses Implementasi 

1. Kondisi sosio-ekonomi dan 

teknologi 

2. Dukungan publik 

3. Sikap dan sumber-sumber yang 

dimiliki kelompok pemilih 

4. Dukungan dari pejabat atasan 

5. Komitmen dan ketrampilan 

Kepemimpinan pejabat-pejabat 

pelaksana 

Tahap-Tahap Dalam Proses Implementasi (Variabel Tergantung) 
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b. Model Van Meter dan Van Horn 

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van 

Horn (dalam Indiahono, 2009: 38-39) terdapat tujuh variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Tujuh variabel 

tersebut yaitu : 

a) Standar dan sasaran kebijakan, merupakan hal yang ingin dicapai 

dari suatu kebijakan/program. Sasaran kebijakan harus jelas agar 

dapat dilihat secara spesifik sehingga pada akhir program dapat 

diketahui apakah program tersebut berhasil atau gagal. 

b) Kinerja kebijakan, adalah penilaian terhadap pencapaian standar 

dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. 

c) Sumber daya, mengarah pada seberapa besar dukungan finansial 

dan sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan 

/program. 

d) Komunikasi antar badan pelaksana, mengarah pada mekanisme 

prosedur yang diumumkan dalam rangka mencapai sasaran dan 

tujuan dari program. 

e) Karakteristik badan pelaksana, mengarah pada seberapa besar 

daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, 

hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. 

f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, mengandung makna 

bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel ini 
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meliputi sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 

kesuksesan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok 

kepentingan mendukung implementasi kebijakan; karakteristik 

partisipan, yaitu mendukung atau menolak; bagaimana opini 

publik yang berada di lingkungan; dan apakah elite politik 

memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan. 

g) Sikap pelaksana, merupakan variabel penting di dalam 

implementasi kebijakan. Sikap pelaksana yang sebaiknya dimiliki 

yaitu seperti sikap demokratis, antusias dan responsif terhadap 

kelompok sasaran dan lingkungan. 

Adapun model van Meter dan van Horn dapat dilihat dalam 

bagan sebagai berikut : 

Bagan 1.2 Model Implementasi Kebijakan – Van Meter dan Van Horn 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Van Meter and Horn (1975: 463) (dalam Indiahono, 2009: 40) 
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1.6.5 Program Keluarga Harapan (PKH) 

1.6.4.1.  Pengertian Program Keluarga Harapan 

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1 PKH adalah program pemberian bantuan 

sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan 

yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, 

diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan 

ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan kriteria :  

a. Kriteria komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui dan anak 

berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. 

b. Kriteria komponen pendidikan meliputi anak sekolah 

dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah 

pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah 

menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat dan anak usia 6 

(enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum 

menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. 

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai 

dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas berat. 

1.6.4.2.  Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH 

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 6 menjelaskan 

bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan: 
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a. Bantuan Sosial PKH; 

b. Pendampingan PKH; 

c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan 

sosial; dan 

d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, 

subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan 

dasar lainnya. 

Selajutnya, Pasal 7 menjelaskan bahwa Keluarga Penerima 

Manfaat PKH berkewajiban untuk: 

a. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai 

dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak 

berusia 0 (nol) dampai dengan 6 (enam) tahun; 

b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 

85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak 

usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan 

c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan 

kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai 

dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat. 

1.6.6 Kerangka Pikir 

Secara sistematik kerangka pikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Bagan 1.3 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri 

Sosial Republik 

Indonesia Nomor 1 

Tahun 2018 

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program 

Keluarga Harapan di Desa Gambiranom 

Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri 

(Kajian Pasal 7 huruf b kewajiban Keluarga 

Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan) 

Pendekatan: 

Deskriptif 

Kualitatif 

Keluarga Penerima Manfaat 

PKH bidang pendidikan tidak 

melakukan kewajibannya 

Anak sekolah dari 

Keluarga Penerima 

Manfaat PKH 

seharusnya hadir 

dalam kegiatan belajar 

minimal 85% dari hari 

belajar efektif 

Anak sekolah 

penerima bantuan 

PKH masih ada yang 

membolos  

Teori : 

1. Administrasi Publik 

2. Paradigma Administrasi 

3. Kebijakan Publik 

4. Implementasi Kebijakan 

Model Implementasi Daniel A. 

Mazmanian dan Paul A. Sabatier  

1. Karakteristik masalah 

2. Karakteristik kebijakan 

3. Variabel lingkungan kebijakan 

Model Van Meter dan Van Horn 

1. Standar dan sasaran kebijakan 

2. Kinerja kebijakan 

3. Sumber daya 

4. Komunikasi antar badan pelaksana 

5. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik 

6. Sikap pelaksana 

1. Karakteristik masalah 

2. Lingkungan kebijakan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Desa Gambiranom belum menciptakan 

perubahan perilaku dan faktor penghambatnya berasal dari karakteristik masalah dan lingkungan kebijakan 

Saran : 1) Membatasi pergaulan anak yang menyebabkan membolos, 2) Pengawasan dan 

pemantauan terhadap anak, 3) Memberikan sanksi bagi KPM yang tidak mengikuti P2K2 
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1.7 Operasionalisasi Konsep 

1.7.1 Implementasi Kebijakan 

Secara konseptual penelitian ini merupakan Implementasi Peraturan 

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program 

Keluarga Harapan di Desa Gambiranom, Kecamatan Baturetno, 

Kabupaten Wonogiri yang difokuskan pada Pasal 7 huruf b yaitu 

Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH Bidang Pendidikan. 

Penelitian ini berusaha menggambarkan mengenai bagaimana 

implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Gambiranom, 

Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri (Kajian Pasal 7 huruf b  

Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH Bidang Pendidikan) serta 

faktor penghambat implementasi Program Keluarga Harapan di Desa 

Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri (Kajian Pasal 7 

huruf b  Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH Bidang Pendidikan). 

Fenomena dalam penelitian ini adalah: 

1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa 

Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri (Kajian 

Pasal 7 huruf b  Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH Bidang 

Pendidikan) 

Implementasi kebijakan adalah tahap dimana kebijakan 

diterapkan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 
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Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 7 huruf b menjelaskan bahwa Keluarga 

Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk mengikuti kegiatan 

belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh 

lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib 

belajar 12 (dua belas) tahun. Adapun fenomena yang diamati: 

1) Tujuan PKH menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian 

Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan 

dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Sub fenomena dilihat 

dari : 

a. Pendampingan PKH. 

b. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). 

c. Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH. 

1.7.2 Faktor Penghambat Keberhasilan Kebijakan 

Faktor penghambat keberhasilan kebijakan penulis 

mengidentifikasikan berdasarkan faktor yang menghambat dalam 

implementasi Program Keluarga Harapan bidang pendidikan, yaitu: 

1. Karakteristik masalah, adapun fenomena yang diamati yaitu: 

a. Kesulitan teknis yang dihadapi. 

b. Kemajemukan kelompok sasaran. 

c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. 

2. Lingkungan implementasi, adapun fenomena yang diamati yaitu: 

a. Kondisi sosial ekonomi. 

b. Dukungan dari kelompok kepentingan. 
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1.8. Metode Penelitian 

Pada penelitian Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa 

Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri (Kajian pasal 7 

huruf b kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan), 

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini 

mempelajari tentang perilaku Keluarga Penerima Manfaat bidang pendidikan 

dalam memenuhi kewajibannya, yaitu hadir pada kegiatan belajar minimal 

85% dari hari belajar efektif. 

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2013:4), mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.  

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong, 

2013:4), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari 

pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam 

peristilahannya. 

1.8.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian deskriptif. 

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian yang bersifat deskriptif 

kualitatif bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Peraturan 
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Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program 

Keluarga Harapan di Desa Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten 

Wonogiri (Kajian pasal 7 huruf b kewajiban Keluarga Penerima Manfaat 

PKH bidang pendidikan) di lapangan. 

1.8.2. Situs Penelitian 

Situs penelitian merupakan lokasi tempat penelitian. Penelitian ini 

mengambil di Desa Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten 

Wonogiri. 

1.8.3. Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive. Purposive dilakukan 

dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau 

daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Pengambilan sampel 

dengan teknik purposive ini cukup baik karena sesuai dengan 

pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili populasi (Arikunto, 

2010: 183) 

Subjek dalam penelitian ini harus paham tentang Implementasi 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Program Keluarga Harapan di Desa Gambiranom Kecamatan Baturetno 

Kabupaten Wonogiri (Kajian asal 7 huruf b kewajiban Keluarga Penerima 

Manfaat PKH bidang pendidikan). Dengan demikian pihak yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah: 
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a. Orangtua dari Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan 

(PKH) bidang pendidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebanyak 3. 

b. Anak sekolah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan 

(PKH)  bidang pendidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebanyak 3. 

c. Penyedia layanan fasilitas pendidikan. 

d. Pendamping PKH Desa Gambiranom. 

1.8.4. Jenis Data 

Menurut Lofland dan lofland (1984:47) (dalam Moleong, 2013:157) 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Jenis data dalam penelitian ini meliputi teks atau tulisan, kata-kata 

tertulis dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial. 

d. Teks atau  tulisan 

Teks atau tulisan ini dapat berupa gambar yang mempunyai nilai 

nominal maupun rangkaian huruf yang mempresentasikan kejadian 

yang sedang terjadi. 

e. Kata-kata tertulis 

Kata-kata tertulis merupakan serangkaian kalimat yang disusun 

dapat mewakili dan menggambarkan keadaan yang sedang terjadi. 

f. Peristiwa dalam kehidupan sosial 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh bisa berupa situasi atau 

kondisi tempat dimana dilakukannya penelitian tersebut. 
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1.8.5. Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2014:225), pengumpulan data dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Data Primer  

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. 

b. Data Sekunder  

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen. 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan kedua sumber data, yaitu 

data primer dan data sekunder untuk memenuhi kebutuhan penelitian 

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Gambiranom 

Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri (Kajian Pasal 7 huruf b 

kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan). Sumber 

data primer diperoleh dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti kepada informan dalam wawancara dan pengamatan 

secara langsung/observasi. Pada penelitian ini sumber data primer berasal 

dari pendamping PKH Desa Gambiranom, Keluarga Penerima Manfaat 

Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan, anak sekolah 
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Keluarga Penerima Manfaat PKH dan penyedia layanan fasilitas 

pendidikan. Kemudian data yang diperoleh bisa direkam atau ditulis. Data 

sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah dokumen-dokumen yang 

mendukung mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. 

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat di 

kumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboraturium 

dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada 

suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain.  

Menurut Sugiyono, 2014:225-241 bila dilihat dari segi cara atau 

teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan : 

a. Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.para ilmuwan 

hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang di peroleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan 

dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, 
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sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun 

yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan 

jelas. 

Marshall (1995) menyatakan bahwa “thourgh observation, the 

researcher learn about behavior and the meaning attached two those 

behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan 

makna dari perilaku tersebut. 

b. Wawancara 

Esterberg mendefinisikan interview sebagai berikut. “a meeting 

of two persons to exchange information and idea through question 

and responses, resulting in comunication and join construction of 

meaning about particular topic”. Wawancara adalah merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, 
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patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. 

Pada penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan menggabungkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi 

untuk memperoleh data dari objek yang diteliti. 

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data 

Rangkaian analisis (dalam Miles dan Huberman, 2014) hampir sama 

dengan metode etnografi. Rangkaian analisis bergerak dari satu 

kesimpulan induktif ke kesimpulan yang lain dengan mengumpulkan data 

secara selektif, membandingkan materi dalam menentukan pola atau 

keteraturan, mencari lebih banyak data untuk mendukung atau memenuhi 

syarat kelompok-kelompok yang muncul, dan secara bertahap menarik 

kesimpulan dari hubungan antara bagian data baru yang lain dan kumpulan 

konseptualisasi kumulatif. 

Tahapan analisis yang cukup klasik yang disusun secara berurutan 

(dalam Miles dan Huberman, 2014): 

1. Menetapkan kode atau tema ke catatan lapangan, transkip wawancara, 

atau dokumen. 

2. Memilah dan menyaring bahan berkode untuk mengidentifikasi frasa 

yang serupa, hubungan antara variabel, pola, tema, kategori, 

perbedaan yang jelas antara subkelompok, dan urutan umum. 
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3. Mengisolasi pola dan proses ini, dan persamaan dan perbedaan, dan 

membawa ke lapangan pada gelombang pengumpulan data 

berikutnya. 

4. Memperhatikan refleksi atau ucapan lain dalam catatan, jurnal, dan 

memo analisis. 

5. Secara bertahap menguraikan serangkaian pernyataan, proporsi, dan 

generalisasi yang mencakup konsistensi yang terlihat dalam database. 

6. Membandingkan generalisasi tersebut dengan pengetahuan formal 

dalam bentuk konstruksi atau teori. 

Analisis data kualitatif didasarkan pada pengamatan, wawancara, 

dokumen, dan artefak. Kegiatan pengumpulan data dilakukan di lokasi 

yang berdekatan untuk jangka waktu yang berkelanjutan. Data semacam 

itu biasanya tidak mudah diakses untuk dianalisis, namun memerlukan 

beberapa jenis pengolahan. Catatan lapangan mentah perlu diperluas dan 

diketik, rekaman suara perlu ditranskip dan dikoreksi, dan foto perlu 

didokumentasikan dan dianalisis. 

Ada tiga arus aktivitas bersamaan (dalam Miles dan Huberman, 

2014), yaitu: (1) kondensasi data, (2) tampilan data, dan (3) 

menggambarkan kesimpulan/verivikasi. 

1. Kondensasi Data 

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, penguraian, dan/atau transformasi data yang muncul 

secara utuh dari catatan tertulis lapangan, transkip wawancara, 
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dokumen, dan materi empiris lainnya. Dengan kondensasi, kita 

membuat data lebih kuat. Kondensasi data adalah bentuk analisis yang 

mempertajam, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengatur 

data sedemikian rupa sehingga kesimpulan “akhir” dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

2. Tampilan Data 

Secara umum, tampilan adalah kumpulan informasi terkelola 

dan terorganisir yang memungkinkan pengambilan gambar dan 

tidakan. Dengan melihat tampilan akan membantu kita memahami apa 

yang sedang terjadi dan melakukan sesuatu – baik menganalisis lebih 

jauh atau mengambil tindakan – berdasarkan pemahaman tersebut. 

3. Menggambarkan dan Memeriksa Kesimpulan 

Kegiatan analisis yang ketiga adalah kesimpulan dan verifikasi. 

Dari awal pengmpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan 

apa yang dimaksud dengan mencatat pola, penjelasan, arus sebab-

akibat dan proporsi. Peneliti yang kompeten memegang kesimpulan 

ini dengan mudah, mempertahankan keterbukaan dan keraguan, 

namun kesimpulannya masih ada, samar pada awalnya, kemudian 

semakin jelas dan beralasan. Kesimpulan “final” mungkin tidak 

muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran 

catatan lapangan, metode pengkodean, penyimpanan, dan 

pengambilan yang digunakan, kecanggihan peneliti, dan tenggang 

waktu yang dipenuhi. 
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Kesimpulan juga diverifikasi sebagai hasil analis. Verifikasi 

mungkin sesingkat pikiran kedua yang sekilas melintas di benak analis 

saat menulis, dengan melihat catatan lapangan secara singkat, atau 

mungkin secara menyeluruh dan terperinci, dengan argumentasi dan 

ulasan yang panjang di antara rekan kerja untuk mengembangkan 

“konsensus intersubjektif” atau dengan upaya ekstensif untuk meniru 

temuan di kumpulan data lain. Makna yang muncul dari data harus 

diuji agar masuk akal, kokoh, diakui, artinya keabsahannya. Jika tidak, 

kita ditinggalkan dengan cerita yang menarik tentang apa yang terjadi 

tapi kebenaran dan utilitas tidak diketahui. 

1.8.8. Kualitas Data 

Penelitian kualitatif harus memiliki standar kredibilitas. Standar 

kredibilitas tersebut guna menunjukkan bahwa hasil penelitian kualitatif 

memiliki tingkat  kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan 

(informasi yang digali dari subyek atau partisipan yang diteliti). Cara 

memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, yaitu dengan triangulasi 

adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar  data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data  tersebut (Sugiyono, 2014: 241). 

Penelitian kualitatif ini menggunakan triangulasi teknik. Hal ini 

berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2014: 241). 

Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi yaitu: 
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a. Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

b. Triagulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 

c. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam rangka 

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. 

Peneliti  dalam hal ini menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik dalam melakukan penelitian. 

 

 


